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Afscheid juf Suzan 

Vorige week woensdag hebben we afscheid genomen van juf Suzan. Groep 7/8 had die dag               

een heel gezellig feestje.  

Vervolgens hebben alle groepen een cadeau aangeboden aan haar. Een aju paraplu, een             

theedoos, een tas en een pot met wens pillen als Eerste Hulp bij Afscheid. De klassen                

kregen ook een cadeau van juf Suzan. 

Tijdens een gezamenlijke lunch heeft het team haar gedag gezegd. Ze ontving een speciale              

editie van het Springernieuws met een overzicht van de afgelopen 10 jaar, een grote bos               

bloemen, de kaarten van kinderen en ouders en het cadeau van kinderen, ouders en team.               

Juf Suzan kan met haar man Thetmar gaan genieten van een heerlijk weekendje weg.  

Ze gaat nu volledig aan het werk bij de logopediepraktijk in Culemborg. 

 

 

 

Namens Suzan en Thetmar; dank voor de  kaarten, brieven, mails en het mooie bedrag 

voor een weekendje weg.  

 

Start juf Sanne 

De kinderen van groep 7/8 hebben vorige week kennisgemaakt met          

hun nieuwe juf. Juf Sanne start aanstaande woensdag. Zij draait de           

groep van woensdag t/m vrijdag. Juf Ella is geswitcht naar de           

maandag en dinsdag. 

Even voorstellen 

Graag stel ik me via deze weg voor: ik ben Sanne Hendriks-Manders            

en vanaf komende woensdag word ik de juf van jullie kinderen in            

groep 7/8. Ik woon in Amersfoort samen met mijn man Remko en            

onze kinderen, Anna van 11 jaar en Sem van 7 jaar. 

Springernieuws 



In mijn vrije tijd ga ik graag op pad met mijn gezin, lekker wandelen, spelletjes spelen en                 

films kijken. Ik kook graag, vind het heerlijk om een avondje (nu thuis) met vrienden te                

eten en ik speel sinds kort tennis. 

Sinds twee jaar werk ik als zelfstandig leerkracht. Hierdoor kom ik op veel verschillende              

scholen, erg divers en leerzaam. 

Jullie kinderen heb ik al even kort mogen ontmoeten, dat was heel gezellig. De komende               

weken zal ik veel tijd besteden om elkaar goed te leren kennen en een fijne band op te                  

bouwen. Groep 7 en 8 is hard werken, maar we gaan ook zeker veel plezier beleven. Ik kijk                  

er naar uit! 

Leraarondersteuner bovenbouw en inzet subsidie Corona 

Voor de onderbouw werken we al een paar jaar met een onderwijsassistent (nu             

leraarondersteuner). Dit bevalt ons zeer goed. Juf Denise wordt ingezet in groep 1 t/m 4. 

We zijn op zoek gegaan naar een leraarondersteuner voor de bovenbouw; iemand die ook              

ondersteuning kan geven in deze tijden van corona. We hebben haar gevonden. 

Maaike Mud (naast leraarondersteuner ook leerkracht) komt ons team met ingang van 15             

november versterken. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. 

 

Juf Denise morgen afwezig 

Juf Denise is morgen afwezig in verband met een examen. Zij wordt vervangen door juf               

Katinka uit de IPPON-poule. De kinderen hebben vorige week al kennis met haar gemaakt.              

Veel succes juf Denise! 

 

Nieuwe leerlingen 

Na de herfstvakantie mochten we een paar nieuwe leerlingen verwelkomen. Milou en Suze             

zijn gestart in groep 7 en 4. Ze hebben al snel een plekje gevonden in de groep. We                  

wensen ze heel veel plezier en succes op de Piet de Springer! 

 

Start blok 3 Vreedzame School 

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over                 

communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. 

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om               

naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan                

oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. 

De kinderen leren zich in een ander te        

verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om        

goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te        

zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er        

misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren      

vragen stellen en samenvatten. Je laat      

daarmee zien dat je de ander goed begrepen        

hebt. We bespreken met de kinderen dat       

mensen op verschillende manieren naar     

dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken      

dan over het hebben van verschillende      

‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen      

dezelfde dingen aan, omdat we verschillende      

ervaringen en gevoelens hebben en omdat we       

uit verschillende gezinnen komen. 
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Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. 

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het              

verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die              

pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat               

ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en             

face-to-face. 

De groepen 1 t/m 4 hebben de kletskaarten vorige week al meegekregen. Groep ⅚              

ontvangt deze morgen. 

Corona 

Op dit moment zijn er meerdere gezinnen in thuis quarantaine. De kinderen hebben een              

tasje met werk ontvangen en volgen de lessen digitaal. Ontzettend leuk om te zien hoe               

enthousiast de kinderen thuis meedoen met een les. Voor de groep lijkt het alsof ze echt                

aanwezig zijn ;-). Heel veel sterkte en beterschap voor iedereen.  

 

Lootjes trekken bovenbouw 

Op verzoek van de kinderen worden de lootjes voor de surprises dit            

schooljaar een week eerder getrokken.  

Zo hebben ze meer tijd om er weer iets moois van te maken.  

Woensdag 11 november krijgen de kinderen een envelopje met vijf          

euro mee naar huis om een cadeautje te kopen. 

 

 

 

 

 

 

Gastles Revius Wijk 

Afgelopen donderdag hebben we les gehad van 2 

docenten van het Revius Wijk.  

Groep 7 kreeg een andere les dan groep 8. 

 

In groep 7 hadden we het over volume van decibel. 

We begonnen decibel te meten met een multimeter. 

Je mat decibel op op verschillende plekken, zoals 

buiten, daar moest je hard schreeuwen in de 

multimeter en schreef je op je werkblad hoeveel 

decibel het was. 

Maar ook moest je in een stille klas op meten 

hoeveel decibel het was en ook weer op schrijven en 

als laatste moest je decibel op meten in een rustig 

werkende klas. 

Daarna gingen we met een stokje met rubber 

eromheen tegen een hangende pingpong bal aan 

slaan en dan ging door de volume het balletje 

automatisch heen en weer. 

Als laatst gingen we gingen we weer tegen een 

stokje met rubber slaan en dan in een bak met water duwen en dan trok het stokje het 

water op en begon het water te trillen.  
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In groep 8 hebben we eerst de inhoud van een staaf berekend lxbxh, dat is de cm3. 

dus we kregen 2 staafjes en een liniaal en toen moesten we gaan meten. 

Daarna gingen we met de maatcilinder aan de gang. 

een maatcilinder is een buis. Je kan het vergelijken met 

een maatbeker. We gingen de volume van een knikker 

opmeten. Eerst deden we 50/60 ml in de maatcilinder 

en we moesten dan uitrekenen hoeveel het water er 

gestegen is en dat is dan het  volume. Daarna gingen 

we een maatbeker maken van een flesje. 

 

Het waren leuke en interessante lessen. 

 

Babs en Suus groep 7/8 
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